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Questionamento relativo ao Aviso de Licitação 03/2019 - Edital 03/2019

Adriano Junior Dias <adriano.dias@digitro.com>
Dom, 28/04/2019 15:25
Para:  Licitações CIGA <licitacao@ciga.sc.gov.br>
Cc:  Edmundo <edmundo.fortkamp@gmail.com>; Ivan Empinotti <ivan.empinotti@gmail.com>; Agenor Junior
<agenor.junior@digitro.com>

Ilustríssimos(as) Senhores(as) Responsáveis pelo Aviso de Licitação N° 03/2019, Processo
Administrativo N° 42/2018 e Edital de Pregão Presencial N° 03/2019
 
A Dígitro Tecnologia S.A., pessoa jurídica de direito privado com sede na cidade de Florianópolis,
comparece, respeitosamente, à sua presença para realizar, tempestivamente, os seguintes
questionamentos:
 

O item 4.5.5 (destacando que inexiste item 4.5.4 por eventual erro tipográfico) dispõe que:
 

4.5.5 Desde que haja manifestação expressa de interesse, pelo CIGA, ao final do
presente Contrato, seja qual for o motivo de sua extinção, como a não prorrogação,
o término do prazo máximo de sua vigência, a rescisão antecipada ou outro motivo
para a rescisão contratual, a CONTRATADA transferirá ao CONTRATANTE toda a
tecnologia necessária à continuidade (direito de uso), pelo CIGA, do Sistema de
Georreferenciamento aqui contratado e suas evoluções e demais módulos que
porventura vierem a ser adicionados ao sistema (a última versão), em especial os
códigos-fonte comentados, memorial descritivo, especificações funcionais
internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção
da tecnologia e documentação respectiva, com exceção de componentes básicos
como sistemas operacionais e sistemas gerenciadores de banco de dados.
 
4.5.5.1. O dever de a CONTRATADA transferir, ao CONTRATANTE, toda a
tecnologia necessária à continuidade do Sistema contratado está adstrito, ainda, a
regular prestação dos serviços durante a vigência contratual e à respectiva
contraprestação financeira prevista na Cláusula Quinta do Contrato.
 
4.5.5.2 Caso a CONTRATADA interrompa o fornecimento dos serviços prestados, a
transferência de tecnologia será realizada sem ônus ao CONTRATANTE.
 
4.5.5.3. Fica o CONTRATANTE autorizado, nas condições especificadas nesta Cláusula,
a disponibilizar o Sistema de Georreferenciamento em sua última versão e a prestar,
direta ou indiretamente, com ou sem remuneração, os serviços relativos ao
objeto deste Contrato aos Municípios de Santa Catarina consorciados que assim
o queiram.
 
4.5.5.4. A infração a presente cláusula é considerada gravíssima e obriga a
CONTRATADA ao pagamento, ao CONTRATANTE, de multa contratual de 2% do
valor atualizado estimado do Contrato, sem que isto legitime a omissão, acrescida
das outras indenizações, ressarcimentos e sanções previstas em Contrato, na legislação
civil e criminal.
 

Do item acima transcrito pode-se inferir que:
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Da expressão "seja qual for o motivo de sua extinção ...  a CONTRATADA transferirá ao
CONTRATANTE toda a tecnologia necessária à continuidade (direito de uso)"
a transferência de tecnologia por direito de uso ocorrerá em qualquer circunstância e que a
licença de direito de uso é perpétua em qualquer circunstância como, a título de mero
exemplo, após celebrado o contrato e entrado em operação o sistema, no quarto mês (por
exemplo) a contratante rescinde o contrato e tem, por esses 4 meses, direito à licença
perpétua do software o que, salvo melhor juízo, infringe a legislação já que o valor da licença
de uso é único e obrigatoriamente deve manter referência de preços aos consumidores. Esse
entendimento, materializado pelo exemplo meramente ilustrativo, está correto?

Da expressão "em especial os códigos-fonte comentados, memorial descritivo,
especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos
necessários à absorção da tecnologia e documentação respectiva" pode-se concluir que
a licença de direito de uso deve ser adicionada da transferência da cessão da propriedade
intelectual de produto registrado no INPI. Considerando que o sistema da pretendente à
participação no certame, desde que realizada em termos justos e perfeitos com iguais
condições para todos os proponentes, é categorizado como um Sistema Baseado em
Conhecimentos, onde as regras de negócio e o modelo de conhecimentos ficam fora do
código fonte; e considerando, a julgar pela expressão "O dever de a CONTRATADA
transferir, ao CONTRATANTE, toda a tecnologia necessária à continuidade do Sistema
contratado" onde se pode concluir que a pretensão é, tão somente, garantir a continuidade
do sistema contratado, indaga-se: 

Por ser sistema baseado em conhecimentos e pelo fato das regras de negócio e
modelo de conhecimentos estarem fora do código fonte, ou seja, a inteligência do
negócio estar fora do código fonte, é possível atender a essa expressão através da
entrega desses modelos de metadados e metaatributos?

Se a contratação é na modalidade "como serviço", essa exigência não caracteriza
aquisição financiada (locação com opção de compra por assim dizer) destoando do
objeto do Termo em epígrafe?

Da expressão "a transferência de tecnologia será realizada sem ônus ao CONTRATANTE"
pode-se afirmar que, em caso de recuperação judicial ou falência da contratada, essa deve
transferir seus ativos sem ônus ao contratante donde se percebe violação da Lei que trata do
tema. Ressalta-se que a transferência sem ônus, conforme o aludido item, é no caso em que
"a contratada interrompa os serviços". Transferência de propriedade, in casu, de licença de
uso, a título de não cumprimento da prestação dos serviços é multa excessiva e não existe
alternativa de pagamento por outro meio. Esse entendimento está correto?

Da expressão "prestar, direta ou indiretamente, com ou sem remuneração, os serviços
relativos ao objeto deste Contrato aos Municípios de Santa Catarina consorciados que
assim o queiram" pode-se inferir que o contratante pode auferir receita sobre o objeto
deste contrato, utilizando para isso, licença de uso perpétua a que tem direito nos termos
desse item e que farão uso da propriedade intelectual da contratada para essa finalidade.
Esse entendimento está correto? Por outro prisma, pode-se inferir que o valor da
remuneração da contratada ocorrerá por remuneração diretamente pelos Municípios de
Santa Catarina consorciados. Esse entendimento está correto?

Da expressão "de multa contratual de 2% do valor atualizado estimado do Contrato"
pode-se concluir que o valor da transferência de toda a propriedade intelectual da
contratada é de 2% do valor estimado do contrato. Esse entendimento está correto?



10/05/2019 Email – Licitações CIGA – Outlook

https://outlook.office.com/mail/licitacao@ciga.sc.gov.br/inbox/id/AAQkAGE4ZDk0ODY5LThiODgtNDQ5OS05ZmZmLWU5OWQ4YjRhYzk1NQAQ… 3/3

Ante o suso exposto, REQUER que os questionamentos sejam respondidos tempestivamente a fim
de possibilitar o cumprimento dos prazos avençados no Termo de Referência, especialmente o
prazo de impugnação.
 
A Dígitro entende que, nos termos das Normas vigentes, Instruções Normativas inclusas, a
continuidade do negócio seja necessária e essencial ao contratante, contudo, sem onerar a
propriedade intelectual da Indústria de Base Tecnológica Nacional, que gera emprego e renda,
recolhe tributos e desenvolve tecnologias nacionais exportáveis. Entende ainda que entregar
licença de uso perpétua em caso de inadimplemento do contrato por sua parte é justo mas, por
qualquer decisão de rescisão, a qualquer tempo, não parece aderir à justiça esperada. Por fim,
entende que o que se espera é a prestação de um serviço (prática absolutamente legítima e
atualizada) onde a propriedade dos conteúdos seja do contratante, algo legítimo e que não lesa a
propriedade intelectual de outrem.
 
Agradece antecipadamente a atenção.
 
Atenciosamente,
 

Adriano Junior Dias
Assessor 

Inteligência e Comunicação 
Fone:+55 48 3281-7249 / +55 48 3281-7000 
Dígitro Tecnologia 
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